





COMPTE DE RESULTATS 
 

COMPTE DE RESULTATS 

   (Deure) Haver 
CODI 

  COMPTES  NOTES   
MEMÒRIA EX. 2019 EX. 2018 

 1. Ingressos per les 
activitats 16 14.773.672,12 14.530.062,60 

700,(706),(708),(709) a) Vendes  0,00 0,00 
705 b) Prestacions de serveis  10.896.736,16 10.826.608,66 

721 c) Ingressos rebuts amb caràcter 
periòdic 

 0,00 0,00 

722,723 d) Ingressos per promocions, 
patrocinadors i col·laboradors 

 257.817,14 250.237,52 

724 e) Subvencions oficials a les 
activitats 

 3.369.460,41 3.206.472,11 

728 f) Donacions i altres ingressos per a 
activitats 

 249.658,41 255.304,81 

727 
g) Altres subvencions, donacions i 
llegats incorporats al resultat de l’ 
exercici 

 
0,00 0,00 

(658) h) Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts 

 0,00 -8.560,50 

 2. Ajuts concedits i altres 
despeses 16 -101.295,05 -112.845,04 

(650),(651),(652) a) Ajuts concedits  -139.155,19 -177.962,88 

(653),(654) 
b) Despeses per col·laboracions i 
per l’ exercici del càrrec de 
membre de l’ òrgan de govern 

 
0,00 0,00 

729 c) Reintegrament d’ ajuts i 
assignacions 

 37.860,14 65.117,84 

(6930),71*,7930 
3. Variació d’ existències de 
productes acabats i en curs 
de fabricació 

 
0,00 0,00 

     

73 4. Treballs realitzats per 
l’entitat per al seu actiu 

 0,00 0,00 
     

 5. Aprovisionaments 16 -1.891.362,37 -1.845.604,86 
(600),6060,6080,6090, 

610* 
a) Consum de béns destinats a les 
activitats 

 -1.671,89 -2.190,02 

(601),(602),6061,6062, 
6081,6082,6091,6092, 

611*,612* 

b) Consum de primeres matèries i 
altres matèries consumibles 

 
-596.773,75 -578.034,41 

(607) c) Treballs realitzats per altres 
entitats 

 -1.292.916,73 -1.265.380,43 

(6931),(6932),(6933),7
931,7932, 

7933 

d) Deteriorament de béns 
destinats a les activitats, primeres 
matèries i altres aprovisionaments 

 
0,00 0,00 








  6. Altres ingressos de les 
activitats 

16 57.638,83 42.720,21 

752 a) Ingressos per arrendaments  2.099,84 1.694,20 
755 b) Ingressos per serveis al personal  24.103,26 24.587,10 

751,753,754,759 c) Ingressos accessoris i altres de 
gestió corrent 

 31.435,73 16.438,91 

 7. Despeses de personal 16 -11.316.807,64 -10.965.199,36 
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats  -8.703.568,71 -8.422.910,55 

(642),(643),(649) b) Càrregues socials  -2.613.238,93 2.542.288,81 
(644),7950 c) Provisions  0,00 0,00 

 8. Altres despeses 
d’explotació 

16 -1.392.134,31 -1.341.939,10 

 a) Serveis exteriors  -1.344.002,32 -1.320.256,55 
(620)     a 1) Investigació i 

desenvolupament 
 0,00 0,00 

(621)     a 2) Arrendaments i cànons  -308.525,72 -317.788,52 
(622)     a 3) Reparacions i conservacions  -220.153,00 -218.414,12 

(623)     a 4) Serveis professionals 
independents 

 -14.599,61 -17.471,31 

(624)     a 5) Transport  0,00 0,00 
(625)     a 6) Primes d’ assegurances  -49.053,71 -48.694,03 
(626)     a 7) Serveis bancaris  -11.266,19 -9.081,68 

(627)     a 8) Publicitat, propaganda i 
relacions públiques 

 0,00 0,00 

(628)     a 9) Subministraments  -417.697,14 -385.547,18 
(629)     a 10) Altres serveis  -322.706,95 -323.259,71 

(631),(634),636,639 b) Tributs  -33.051,91 -27.449,32 

(655),(694),(695),794,7
954 

c) Pèrdues, deteriorament i 
variació de provisions per 
operacions de les activitats 

 
-15.112,57 -761,60 

(656),(659) d) Altres despeses de gestió 
corrent 

 32,49 6.528,37 

(68) 9. Amortització de 
l’immobilitzat 

5 -364.439,72 -352.760,40 

725,726 
10. Subvencions, donacions 
i llegats traspassats a 
resultats 

14 105.714,92 121.706,40 

7951,7952,7955, 
7956 

11. Excés de provisions  14.559,60 1.841,19 

 12. Deteriorament i resultat 
per alienacions d’ 
immobilitzat 

 
5.014,24 7.500,00 

(690),(691),(692),790,  
791,792 

a) Deteriorament i pèrdues  0,00 0,00 

(670),(671),(672),770, 
771,772 

b) Resultats per alienacions i altres  5.014,24 7.500,00 

(678),778 13. Altres resultats  -50,82 1.581,88 
     

 I)RESULTAT-D’EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1
1+12+13) 

 
-109.490,20 87.063,52 

     

 14. Ingressos financers 10 26.358,33 26.169,55 
 a) De participacions en 

instruments de patrimoni 
 0,00 0,00 

7600,7601     a 1) En entitats del grup i 
associades 

 0,00 0,00 

7602,7603     a 2) En tercers  0,00 0,00 
 








 b) De valors negociables i altres 
instruments financers 

 26.358,33 26.169,55 

7610,7611,76200,7620
1,76210, 

76211 

    b 1) En entitats del grup i 
associades 

 
0,00 0,00 

7612,7613,76202, 
76203,76212, 

76213,767,769 

    b 2) En tercers  
26.358,33 26.169,55 

 15. Despeses financers 10 -30.535,26 -25.825,04 
(6620),(6621),(6650), 

(6651), 
(6654),(6655) 

a) Per deutes amb entitats del grup 
i associades 

 
0,00 0,00 

(6622),(6623),(6624), 
(6652), 

(6653),(6656),(6657), 
(669) 

b) Per deutes amb tercers  

-30.535,26 -25.825,04 

(660) c) Per actualització de provisions  0,00 0,00 
 16. Variació de valor 

raonable en instruments 
financers 

 
187.892,97 -179.954,03 

(6630),(6633),7630, 
7633 

a) Cartera de negociació i altres  187.892,97 -179.954,03 

(6632),7632 
b) Imputació al resultat de l’ 
exercici per actius financers 
disponibles per a la venda 

 
0,00 0,00 

(668),768 17. Diferències de canvi  0,00 0,00 
 18. Deteriorament i resultat 

per alienacions d’ 
instruments financers 

10 -50.600,00 0,00 

(696),(697),(698),(699)
796,797,798,799 

a) Deterioraments i pèrdues  0,00 0,00 

(666),(667),(673),766, 
773 

b) Resultats per alienacions i altres  -50.600,00 0,00 

 II) RESULTAT FINANCER 
(14+15+16+17+18) 

 133.116,04 -179.609,52 
     

 III) RESULTAT ABANS 
D’IMPOSTOS (I+II) 

 23.625,84 -92.546,00 

(6300)*,6301*, 
(633),638 

19. Impostos sobre 
beneficis 

 0,00 0,00 
     

 IV) RESULTAT DE L’EXERCICI 
(III+19) 

 
23.625,84 -92.546,00 

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 

 

 

 
 
 
 
 
 


